
PIĄTEK 26.  06.  2020 r.

1) „Wakacyjne zabawy” – dopasowywanie przedmiotów do ich cieni.

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania przedmiotu po jego cieniu.
 Nazwij przedmioty przedstawione na obrazkach i powiedz, do czego one służą. Połącz kreskami

przedmioty z ich cieniami. Każdą kreskę narysuj innym kolorem. Pokoloruj wybrany rysunek (je-
żeli chcesz możesz pokolorować wszystkie). Pamiętaj o prawidłowym sposobie trzymania kred-
ki.

„Wakacyjne zdjęcia” – poranna zabawa ruchowa.

 Rozwijanie sprawności ruchowej.

 Kształtowanie umiejętności zatrzymywania się w bezruchu na hasło.
 Maszeruj po pokoju w dowolnym kierunku, jakbyś była/był na wakacyjnej wycieczce. Na hasło

„pstryk!” – zatrzymaj się i przyjmij dowolną pozę, a rodzic będzie naśladował robienie zdjęcia
aparatem. Zabawę powtórz kilka razy.

 Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!  

2) „Pocztówki” – oglądanie kartek pocztowych, rozmowa kierowana na temat tego, co na nich widać,
dlaczego je wysyłamy.

 Zapoznanie z wyglądem pocztówek i ich zastosowaniem.

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.

 Kształtowanie kreatywności poprzez wykonywanie prac plastycznych według własnego po-
mysłu.

Należy przygotować:

 różnego rodzaju pocztówki;

 materiały potrzebne do wykonania własnej pocztówki (zależnie od wybranej techniki  pla-
stycznej).

 Przyjrzyj się pocztówkom. Zastanów się i spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 Dlaczego kupujemy i wysyłamy karty pocztowe?

 Do kogo je wysyłamy?

 Co najczęściej piszemy na pocztówkach?
 Wykonaj własną pocztówkę, używając dowolnej techniki plastycznej. Powiedz, do kogo chciała-

byś/chciałbyś ją wysłać?

3) „Bezpieczne wakacje” – oglądanie krótkich filmów dotyczących bezpieczeństwa nad wodą i w gó-
rach; rozmowa o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.

 Uświadomienie dziecku, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie waka-
cyjnego wypoczynku.

 Już niedługo wyczekiwane przez wszystkie dzieci  wakacje.  Ważne jest,  aby latem pamiętać  
o kilku ważnych zasadach.

 Obejrzyj krótkie filmy dotyczące zasad bezpieczeństwa nad wodą i w górach.
https://youtu.be/Ui-ndYWcThA
https://youtu.be/wS4SRvkvLio

https://youtu.be/wS4SRvkvLio
https://youtu.be/Ui-ndYWcThA


 Porozmawiaj  z  rodzicami  na  temat  bezpieczeństwa  podczas  wakacji,  nie  tylko  w  górach  
i nad wodą. Ustalcie ważne zasady, które będą obowiązywały w czasie całych wakacji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WAKACJI (przykład)
 Nie oddalamy się od rodziców i zawsze słuchamy ich dobrych rad.
 Nie rozmawiamy z nieznajomymi.
 Kąpiemy się tylko w miejscach dozwolonych.
 Nie bawimy się blisko ulicy, na terenie budowy, blisko maszyn rolniczych.
 Uważamy na owady i inne zwierzęta.
 Nie zjadamy nieznanych roślin i ich owoców.
 Pamiętamy o używaniu kremów z filtrem i zakładaniu czapki lub kapelusza przed wyjściem

na słońce.
 Nie wychodzimy z domu, gdy jest burza.

4) Zabawy dowolne.

 Zagraj z rodziną w grę planszową. 

Źródło obrazka:

 karta pracy – „Wakacyjne zabawy”

 https://podrecznikarnia.pl/  Zabawy z porami roku. Karty pracy malucha. Wiosna, s.27.

https://podrecznikarnia.pl/



